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Деякі аспекти, щодо організації освітнього процесу 
в інклюзивних групах  

Кропивницького вищого професійного училища 

“Знедолена природою дитина не повинна 
знати, що вона малоздібна, що у неї слабкий 
розум, слабкі сили. Виховання такої дитини 
має бути у сто разів ніжнішим, чуйнішим, 
дбайливішим”. 

В.О.Сухомлинський 



Основні етапи організації освітнього процесу  
в інклюзивних групах: 

1. видача наказу  

“Про організацію 

інклюзивного 

навчання”;  

2. призначення відповідального 

майстра виробничого навчання 

за учнем з особливими 

освітніми потребами; 



3. затвердження Програми психолого-педагогічного супроводу 

учнів з особливими потребами  на навчальний рік: 



4.забезпечення психолого-педагогічного супроводження; 

здійснюється за такими етапами:  
1. Психодіагностичний етап.  
2. Оформлення документації.  
3. Розробка та затвердження 

індивідуальних програм навчання і 
розвитку учнів з рекомендаціями для 
педагогічних працівників і батьків.  

4. Розвиваюча робота.  
5. Індивідуальний супровід учня.  
6. Робота з учнівським колективом.  
7. Індивідуальна робота з педагогічними 

працівниками та батьками.  
8. Створення власної навчально-

методичної та інформаційної бази.  
9. Моніторинг результативності 

освітнього процесу.  
10. Виявлення та прогнозування можливих 

проблем.  
11. Розробка шляхів корекції можливих 

негативних наслідків. 



5. розробка рекомендацій педагогічним працівникам, щодо 

особливостей організації освітнього процесу в інклюзивній групі.  

Основні правила при роботи з учнями з вадами слуху: 

Розмістити робоче місце учня на першій парті так, щоб учень постійно бачив обличчя  

викладача для використання неушкоджених аналізаторів.   

Врахувати відстань, на якій мовлення сприймається найбільш оптимально.   

Не ходити по аудиторії під час викладення нової теми або під час пояснення. 

 Не говорити одночасно більше ніж одна людина. 

Говорити чітко, повільно та зрозуміло. 

Слідкувати за учнем, щоб  він не перевтомлювався. 

Знизити вимоги до письмових робіт учня. 

Надавати більше часу для виконання завдання.  

Адаптувати вправи відповідним чином, розробіть завдання у вигляді тестів тощо. 

Говорити з учнем на нижчих тонах, переконуватися, що учень добре чує звуки т, к, с, 

п, є, ф, ш. 

Не говорити голосно, оскільки звук викликає больові відчуття у учнів з вадами слуху. 

Створити такі умови, щоб заохотити учня до спілкування с одногрупниками. 

Розвивати віру та впевненість у собі. 

Спрощувати власне мовлення під час пояснення матеріалу, оскільки учні з вадами 

слуху не розуміють значення деяких слів.  

Учні з вадами слуху можуть неправильно оформити свій вислів, тому слід терпляче та 

спокійно виправити неточності і попросити повторити правильний варіант. 



Основні правила при роботи з учнями з церебральним паралічем (ДЦП): 

Забезпечити безперешкодний  шлях учня до робочого місця. 

Забезпечити допомогу учневі (потримати двері доки заїде візок, під час 

подолання сходів чи порогів тощо).  

Навчитися використовувати допоміжні технології.  

Слідкувати за учнем, щоб  він не перевтомлювався. 

Говорити з учнем на нижчих тонах, переконуватися, що учень добре чує звуки т, 

к, с, п, є, ф, ш. 

Знизити вимоги до письмових робіт учня. 

Визначити які йому зручніше використовувати спеціальні пристосування, 

комп'ютер чи інші технічні засоби. 

Стежити, щоб необхідні матеріали, навчальне приладдя, були у межах 

досяжності учня. 

Не обтяжувати учня надмірним піклуванням. Допомагати коли напевно знаєте, 

що він не може щось подолати, або коли він звернеться по допомогу. 

Надавати більше часу для виконання завдання.  

Адаптувати вправи відповідним чином, розробіть завдання у вигляді тестів 

тощо. 



6. розробка Положення про команду психолого-педагогічного 

супроводу дитини з особливими освітніми потребами в 

Кропивницькому вищому професійному училищі;  





7. залучення до позакласної роботи з урахуванням його інтересів, 

нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я.  



         Так училищі створені необхідні умови для 

навчання та виховання осіб з особливими освітніми 

потребами, які потребують умов інклюзивної 

освіти для отримання професійної (професійно-

технічної) освіти за державним замовленням за 

відповідними професійними напрямками:  

комп’ютерні мережі; 

економічний напрямок. 

        Для забезпечення головних завдань інклюзії в 

училищі створені інклюзивні групи з урахуванням 

індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та 

інтересів.          



Відповідно до Міжнародної класифікації стандартів освіти в закладі  особливі освітні потреби 

мають учні, навчання яких потребує додаткових ресурсів. Такими додатковими ресурсами є: 

педагогічні працівники та спеціалісти психологічної служби, дидактичні матеріали, матеріально-

технічна база (пандус, кнопка виклику, спеціально обладнані приміщення). 



Кропивницьке вище професійне училище є одним з перших закладів професійної (професійно-

технічної) освіти міста Кропивницького, яке почало впроваджувати інклюзивну форму навчання та 

практично втілювати формулу «від рівних прав – до рівних можливостей», що вважається 

пріоритетним у більшості європейських країн. 



НАША АДРЕСА:  

25030, м.Кропивницький,   
вул. Шатила, 4,  
тел. /факс (0522)  
37-10-31  
vpu-9@ukr.net 
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